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1.Загальні положення
І. І. По.1оження Про порядок формування індивідуальних освітніх 

.....,...,.��.го ій здобувачами вищої освіти ступеня доктор філософії в Подільському 
н .ry аграрно-технічному університеті (далі - Положення) розроблено 

,....,._,.,, ....... �ідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 31.07.2014 р. №1556-
пунь..-т 1 � частини першої статті 62), Статуту Подільського державного 

.,,.,,.,.µ1д-шю-технічного університету, Положення про організацію освітнього 
::�'3 ..... :�..,_ д:"ІЯ здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в Подільському 

ном:у аграрно-технічному університеті (далі - Університет). 
___ По.1оження розроблено з метою конкретизації процедури формування та 

еШІЯ до аспірантів переліку навчальних дисциплін із переліку вибіркових 
с-u.;�.1rл1·енгів вибору та подальшого вивчення обраних навчальних дисциплін 

вітнього ступеня доктор філософії. 
І.:. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, що 

є не менш, як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС від загального 
_ о вітньо-наукової програми, створює умови для досягнення ним таких 

�й: 

- пог.�:ибити професійні знання в межах обраної освітньо-наукової
програми та здобути додаткові спеціальні професійні компетентності;

- .:r каналі.ше вивчити сучасний рівень наукових досліджень в даній галузі
знань та 1НШИХ галузях, поглибити результати навчання за загальними
·о. шетентностями;

- пілвшцити конкурентоспроможність та затребуваність на ринку праці,
в ховуючи регіональні потреби .

. -. Р :rізація вільного вибору дисциплін передбачає індивідуальний вибір 
. . . 

&mmc)ro шранта окремих дисциплш з перешку. 
mчення обраних вибіркових компонентів починається з другого року 

р»110Б: реалізації права вільного вибору здобувачами вищої освіти 

вибіркових компонентів 
аво вибору навчальних дисциплін надається усім здобувачам вищої 
- :rькість вибіркових компонент, кількість кредитів ЄКТС, що
я на їх вивчення, форми контролю знань визначаються навчальним

. . . 
.::.·:::;:;.;Т-:;·1t.�.м пuготовки в асп1рантур1. 

: __ Інформування здобувачів вищої освіти про вибіркові компоненти та їх 
· 

відбувається шляхом створення профільного Каталогу вибіркових 
"'""'.-....,v ..... енгів науково-фахового спрямування здобувача вищої освіти ступеня 

і..1ософії (далі-Каталог), який оприлюднюється на сайті Університету. 
___ І_ ·аталог містить портфоліо вибіркових компонентів освітньо-наукової 

І ..1одаток 1); 
Каталог вибіркових компонентш щор1чно переглядається та 

. . 
'-='"""""·'-'юєть я вщповІДНо до сучасних вимог; 

: :.:. З.rіни щодо переліку та змісту вибіркових компонент на наступний 
���!..nшш рік розглядаються на засіданні робочої групи по моніторингу ОІШ. 

При розгляді змін до переліку вибіркових компонентів обов' язково 
я забезпечення кафедри щодо можливості організації освітнього 

високої якості. Основними критеріями є кадрове забезпечення 



. . . . 

шнь. вчене звання науково-педагопчного працшника, досвщ 
чаль них дисциплін, особистий рейтинг), навчально-методичне та 
хючне забезпечення, спроможність кафедри задовольнити 

-_ ачів вищої освіти для створення індивідуальної освітньої 
зння: за обраними спеціальностями; 

� . · · вибіркових компонент підготовки докторів філософії 
оновmоєгься шляхом перегляду та перезатвердження освпньо-

. . . . 

та навчальних планш пщготовки в асп1рантур1. 
рганізаційне забезпечення обрання вибіркових компонентів. 

п рш:их чотирьох тижюв навчання поточного навчального року 
. . . . . . . 

-....:-:;__,."""'....,""",..,.....'·''г· .. ,і.л.."' �� а шрантm з 1ндивщуальним планом шдготовки в асшрантур1, 
відома перелік обов'язкових та вибіркових компонентів; 
�у.-rьтетів подають до аспірантури робочі навчальні плани на 

ік з урахуванням вибраних здобувачами вищої освіти 
· . mонентів, затверджені профільним проректором;

заяв здобувачів вищої освіти здійсюоєгься 
працівниками груп забезпечення освітнього процесу, 
і погодження із науковими керівниками вибіркові 

. . . . . 

вносяться до lНДИВ�дуальних плаНІВ п1дготовки асшранта. 
шш план роботи підписуєгься аспірантом, науковим 

завщувачем кафедри 1 затверджуєгься профільним 

ппої освіти: 
пц:и:відуального вибору вибіркових компонентів фіксує 

заяви (Додаток 2), на ім'я завідувача 

.а-.:r:::.:;--.z:ж--:-..
·�,п zrо1-сгорантури до 30 листопада поточного навчального року. 

. . . 

ється в асшрантур1 протягом усього термшу навчання 

ої освіти, який з поважної причини (хвороба, використання 
· е. 1ічну мобільність тощо) не визначився з вибірковими

. �ає право визначитися протягом першого робочого тижня
· вш з явився на навчання.

· перезарахування кредитів ЄКТС, здобутих і інших
закладах вищої освіти 

поновлення, переведення здобувача 
вибіркових компонент проводяться 

пцставі академічної довідки. 

вищої освіти 
профільним 

вmцої освіти можуть перезараховуватись кредити ЄКТС 
·о. mонентах, що вивчені в інших закладах вищої освіти у

·адемічної мобільності.

4. Прикінцеві положення
д повнення до даного Положення вносяться шляхом 

-іш ння вченої ради Університету.



Додаток 1

,ПБРКОВI КОМПОНЕНТИ НАУКОВО_ФЛХОВОГО СПРЯМУВЛННЯ
проФtпьного кАтАлогу

Освiтнььнаукового ступеня <<,Щокгор фiлософii>
на базi другого магiстерського рiвня освiти (ОКР "Спецiшliет")

TepMiH навчаIiшя 4 роки
Впбiрковi компоненти для вибору аспiрантами другоrо року навчання

(вuбiр зdiйснюстпься : чоmuрu компоненmu перел il<y)

ErB lлi UсмостD
lD-? |

Нрювкй компонент науково-фахового спряlчt}ъання профiльного катаJIоrу 1 (ВКНФСПК 1)
Вибiр здiйсrшоеться: о.щfir компонент з

Ещош* компонент науково-фахового спря}rування профiльного каталоrу 2 (ВКНФСIIК 2)
ip здiйсшоеться: о.щfir компонент з

Щпlвкй компоцеIlт науково-фахового спря}IуваIIня профiльного катаJIогу 3 (ВКНФСПК 3)
Вибiр здiйсrшоеться: одд{ компонент з перелi

Нiiрtовпй компонент науково-фахового спря}Iування профiльного катаJIогу 4 (ВКНФСПК 4)
компонент з

IIазва дшсциплirrи

Кiлькiеть аудиторних
rодин



Додаток 2

Завiдувачу
аспiршrгури, докторilrгури

(прввище, iм'я, по батьковi)

аспiр.шта першого року навчаннrI

форми
(дешlа, всчiрня)

спецiальностi

(прiзвище, iм'я, по батьковi)

Заява

Прошу дозволити MeHi вивчати TaKi вибiрковi компоненти ocвiTнbo-HayцoBoi
програми на20_ - 20_ навчальниЙрiк:

l.

2.

J.

4,
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аркушiв
про порядок формуваrшя
iндивИуальнI,D( ocBiTHix тра€кторiй t


